
5656        Översiktsplan 2013, Kristianstads kommun

Planering av vatten- och avloppsförsörjning är 
viktig för att säkerställa människors hälsa, mini-
mera miljöbelastningen och för att åstadkomma 
en god hushållning med naturresurser. 

Detta avsnitt handlar om vatten- och avloppsför-
sörjning i form av dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten. Det behandlar också områden med 
särskilt sårbart grundvatten och skydd av vat-
tentäkter.  

Avloppsreningsverk i Gärds Köpinge. 

VATTEN- OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGVATTEN- OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNING

Många orter och bebyggelsegrupper, bland annat  
Önnestad, Fjälkinge och Åhus, är anslutna till det 
centrala avloppsreningsverket i Kristianstad. 

Andra orter har egna kommunala avloppslednings-
nät och reningsanläggningar. Flera har begränsad 
eller mycket begränsad kapacitet för att ansluta fler 
fastigheter. Till dessa hör bland annat Maglehem och 
Linderöd. I båda dessa orter är avloppsreningsver-
ken dimensionerade för fler personer än vad som är 
anslutna. Här beror kapacitetsproblemen främst på 
stort inläckage av ovidkommande vatten.

I samrådsförslaget till kommunal VA-plan finns en 
redovisning av de kommunala reningsverkens kapa-
citet och behov av åtgärder. 

Behov av utbyggt kommunalt vatten 
och/eller avlopp
Enligt vattentjänstlagen ska kommunen besluta om 
verksamhetsområden för vatten och/eller avlopp 
och snarast anordna en allmän VA-anläggning i föl-
jande fall:

• om det behövs i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse, och

• om det behövs med hänsyn till skyddet för män-
niskors hälsa eller miljön.

Med allmän VA-anläggning menas en VA-anläggning 
över vilken kommunen har ett rättsligt inflytande 
och som har ordnats och används för att uppfylla 
kommunens skyldigheter enligt vattentjänstlagen.

NULÄGENULÄGE
De senaste åren har regelverket kring enskilda avlopp 
och allmänna vattentjänster skärpts. Samtidigt har 
kraven på att uppnå eller bibehålla en god status för 
alla yt- och grundvattenresurser ökat genom infö-
randet av miljökvalitetsnormer för vatten. 

Detta har inneburit och kommer att leda till f ler 
och mer komplicerade ärenden rörande vatten- och 
avloppsfrågor för kommunen, både i avloppsärenden 
och vid förhandsbesked och planläggning.

Enligt det åtgärdsprogram som kommunerna ska 
följa för att uppfylla miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska kommunerna i samverkan med länssty-
relserna utveckla vatten- och avloppsplaner, särskilt 
i områden med vattenförekomster som inte uppnår, 
eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god 
kemisk status eller god kvantitativ status.

Arbete pågår för närvarande med en VA-plan för 
Kristianstads kommun 2014-2025. Planen planeras 
skickas ut för samråd under våren 2013 och antas 
senare under 2013.

Orter med kommunalt vatten
och avlopp
Vilka orter som har kommunalt avloppsnät framgår 
av kartbilden Orter utanför Kristianstads stad med 
kommunalt avlopp. Kommunalt vatten finns gene-
rellt utbyggt där kommunalt avlopp finns. Därutöver 
finns områden med bara kommunalt vatten, bland 
annat i kustområdet söder om Åhus.
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Med första punkten avses en relativt samlad bebyg-
gelsegrupp på minst 20-30 fastigheter. Ligger 
bebyggelsen i närheten av ett befintligt verksam-
hetsområde kan ett mindre antal fastigheter komma 
ifråga.

Med skydd av hälsa avses exempelvis att enskilda 
avlopp hotar kvaliteten i enskilda vattentäkter eller 
riskerar att sprida smitta via ytvatten. Med skydd av 
miljön avses påverkan på yt- och grundvatten genom 
föroreningar.

För mindre bebyggelsegrupper än så och för den 
spridda bebyggelsen på landsbygden har kommunen 
normalt inget ansvar för att ordna vatten och avlopp. 
Uppskattningsvis finns det ca 8-9000 fastigheter 
med enskild vatten och avloppsförsörjning i kommu-
nen. 

Som ett underlag för utbyggnad av kommunalt avlopp 
har en behovsbedömning gjorts för ett 50-tal befint-
liga bebyggelsegrupper i kommunen. Av dessa för-
slås flertalet på sikt anslutas till kommunalt avlopp 
enligt samrådsförslaget till kommunal VA-plan, se 
kartbilden Stråk för utbyggnad av kommunalt avlopp 
inom befintlig bebyggelse under rubriken Framtida 
utveckling. Där kommunen väljer att bygga ut kom-
munalt avlopp är avsikten att även vatten ska byggas 
ut om detta saknas i området. 

Dagvattenhantering
Kommunen har det övergripande ansvaret för att 
dagvattenhanteringen fungerar tillfredsställande 
inom tätorter och större bebyggelsegrupper. Omhän-
dertagandet av dagvatten ska uppfylla kraven på 
skydd av människors hälsa och miljön och helst 
fungera som en resurs i vattnets kretslopp.

Kraven på dagvattnets kvalitet när det når yt- och 
grundvatten har skärpts genom införandet av mil-
jökvalitetsnormer för vatten. Dessa innebär att alla 
vattenförekomster inom kommunen ska ha god eko-
logisk och kemisk status år 2015.

Orter utanför 
Kristianstad stad- 
med kommunalt 
avlopp

Avloppsnät som är 
anslutet till Centrala 
reningsverket i Kristi-
anstad

Lokalt avloppsnät med 
egen reningsanlägg-
ning. 

På väg att 
anslutas till 
CRV
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En utmaning är att bättre nyttja dagvattenhante-
ringen som ett positivt inslag i den byggda miljön 
genom estetiskt tilltalande ytor och stråk med 
meandrande vatten och grönska. Vid planering i 
vattennära utbyggnadsförslag kan en  medveten 
utformning inte bara lösa exploateringens dag-
vattenhantering utan också hjälpa till att förbättra 
miljöförhållandena i recipienten. 

En ny utmaning är också att skapa beredskap för 
kraftig nederbörd och skyfall. Denna typ av väder-
situationer kan väntas bli vanligare i framtiden och 
riskerar att orsaka översvämningar med skador på 
bebyggelse och infrastruktur. Det lokala miljömålet 
att bevara våtmarkerna inom Biosfärområde Kristi-
anstads Vattenrike, bidrar till att ta hand om vatten 
vid översvämningar eftersom de fungerar som vat-
tenmagasin. 

Vattentäkter
Kommunala vattentäkter redovisas på kartbilden 
Skydd av grundvatten. Arbete pågår med att se över 
omkringliggande vattenskyddsområden och nya 
moderna skyddsföreskrifter kommer att införas för 
de olika områdena. Det finns också ett antal större 
enskilda vattentäkter i kommunen, bland annat för 
livsmedelsindustrin, som är i behov av skydd. 

På grund av risken för förorening från den närbe-
lägna Härlövstippen måste kommunen inom de när-
maste åren lämna vattentäktsområdet i centrala 
Kristianstad. Förhoppningen är att Kristianstad 
kommer att kunna försörjas med dricksvatten från 
Näsby fält där nya vattentäkter planeras. Provborr-
ning har även gjorts vid Yngsjö men eftersom resul-
tatet ej var tillfredsställande har projektet skjutits 
på framtiden.

Skydd av grundvatten

Område med sårbart 
grundvatten

Område med mycket 
sårbart grundvatten

Kommunal vattentäkt 

Utredningsområde för 
eventuell framtida vat-
tentäkt
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Stråk för utbyggnad 
av kommunalt avlopp 
inom befi ntlig bebyg-
gelse
OBS, preliminär bedömning enligt 
samrådsversion för VA-plan för 
Kristianstads kommun 2014-2025.  

Utbyggnadsstråk med 
hög prioritet, inom 5 år.

Utbyggnadsstråk med 
medelhög prioritet, inom 
10 år.

Utbyggnadsstråk med låg 
prioritet, om mer än 10 år.

Behovsbedömd bebyg-
gelsegrupp som planeras 
anslutas till ett utbygg-
nadsstråk. 

Behovsbedömd bebyggel-
segrupp som tills vidare 
inte planeras anslutas till 
kommunalt avlopp. 

FRAMTIDA UTVECKLING FRAMTIDA UTVECKLING 

Kommunal VA-plan

Kommunens ställningstagande

• En kommunomfattande VA-plan beräknas antas 
av Kommunfullmäktige under 2013. Planen ska 
behandla både dricksvatten, spillvatten, dag- 
och dränvattenförsörjningen samt omvärlds-
faktorer och förutsättningar som påverkar 
VA-försörjningen de närmaste 20 åren. Dag- 
och dränvatten samt dricksvattenförsörjningen 
behandlas dock endast översiktligt.

• Kommunen har för avsikt att arbeta vidare 
med dricksvattenförsörjningen i en särskild 
vattenförsörjningsplan. Avsikten är också att 
arbeta vidare med dagvattenhanteringen som 
en uppföljning av gällande dagvattenpolicy för 
Kristianstads kommun, antagen av Kommun-
fullmäktige 2010-03-10. 

• VA-planen bör liksom den kommunala över-
siktsplanen aktualitetsförklaras en gång per 
mandatperiod.  

• Innehållet i dokumenten ska vara samstäm-
migt. 

Exempel på VA-planens innehåll

Avlopp

• VA-planen beskriver var det kommunala avlop-
pet ska byggas ut inom befintlig bebyggelse i 
form av nya eller utökade verksamhetsområde 
och med vilken prioriteringsordning detta ska 
göras. Se preliminär bedömning på kartbilden 
Stråk för utbyggnad av kommunalt avlopp inom 
befintlig bebyggelse.

• VA-planen anger var kapacitetshöjande åtgär-
der ska göras inom befintligt ledningsnät och 
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befintliga reningsverk för att skydda män-
niskors hälsa och miljön och/eller möjliggöra 
ytterligare abonnenter. 

• VA-planen redogör för utbyggnadernas finan-
siering och dess konsekvenser för VA-taxan.

• VA-planen innehåller principer för handlägg-
ning av enskilda avlopp i väntan på VA-utbygg-
nad.

• Planen anger principer för handläggning av 
enskilda avlopp inom områden där utbyggnad 
av kommunalt vatten och avlopp inte planeras 
ske.  

Dricksvatten

• Förnyelseplanen för kommunens vattenled-
ningsnät uppdateras och intensifieras för att 
säkerställa kvalitet och ökat kapacitetsbehov.

• En vattenförsörjningsplan tas fram med 
strategier och riskanalys för den framtida 
vattenförsörjningen i kommunen. Reservvat-
tenförsörjning ska planeras för kommunens 
större orter. 

• Det pågående arbetet med att upprätta och 
fastställa nya vattenskyddsområden fortsätter. 
Både befintliga och framtida vattentäkter ska 
långsiktigt skyddas. Detta gäller även enskilda 
vattentäkter som försörjer f ler än 50 personer 
eller levererar mer än 10 m3 dricksvatten per 
dygn. 

Dagvatten

• Eventuella kapacitetsbrister i dagvattennätet 
utreds, liksom behovet av ett utbyggt system i 
form av i första hand fördröjnings- och avdunst-
ningsytor och ytlig avrinning, i andra hand 
utbyggt  ledningsnät. 

• Gällande Dagvattenpolicy för Kristianstads 
kommun antagen av Kommunfullmäktige 2010-

Dagvattendammar på Österäng i Kristianstad. Bilder från Dag-
vattenpolicy för Kristianstads kommun.

03-10, ska följas upp med ett fortsatt arbete 
kring rening av dagvatten, skötsel, kostnader 
med mera.

Följande gäller i enlighet med Dagvattenpolicy 
för Kristianstads kommun: 
• I första hand ska dagvattnet helt tas om hand 

på den egna fastigheten genom infiltration eller 
avdunstning. I andra hand ska dagvattnet för-
dröjas på tomtmark och sedan ledas bort via 
öppna diken eller andra ytor. Detta sker genom 
att området höjdsätts så att vattnet kan ledas, 
samlas eller spridas ut utifrån behov.

• Om det finns särskilda behov av att rena vatt-
net, till exempel genom sedimentation, ska även 
detta ske på den egna fastigheten.

• Det är markägaren/verksamhetsutövaren som 
har ansvaret för att finansiera och finna lös-
ningar för sitt dagvatten. Vid detaljplanelägg-
ning ska en beskrivning finnas av den tänkta 
dagvattenhanteringen.

• Dagvattenhanteringen ska anpassas till att 
vädersituationer med kraftig nederbörd och 
skyfall kan väntas bli vanligare i framtiden.



61Antagandehandling 



6262        Översiktsplan 2013, Kristianstads kommun

NÄRINGSLIV NÄRINGSLIV 

Förbindelserna med det expansiva västra Skåne är 
särskilt viktiga för näringslivets utveckling. Det är 
också värdefullt att kommunen kan behålla Kristi-
anstads flygplats med trafik till Stockholm Arlanda. 
Lokalt anknuten forskning och utveckling vid Hög-
skolan Kristianstad och Krinova är en viktig tillgång 
som kan utvecklas mer. 

Dagligvaruhandel
Utbudet av dagligvaror, mat, blommor, hygienartik-
lar med mera, finns huvudsakligen i  Kristianstad. 
Tillväxt inom dagligvaruhandeln sker i Kristianstad 
och i Åhus. Därutöver finns dagligvarubutiker i olika 
grad i kommunens större orter. Många av dessa buti-
ker har svårt att behålla sitt sortiment och att över-
leva. 

I småorter och på landsbygden är utbudet av daglig-
varuhandel närmast obefintligt med undantag för 
små gårdsbutiker. Gårdsbutikerna kan å andra sidan 
ha ett attraktivt men mera begränsat sortiment av 
närproducerad mat.

Många med tillgång till bil väljer att köra en längre 
sträcka till en butik eller handla på vägen till och 
från jobb eller fritidsintressen. Problem uppstår för 
till exempel äldre på landsbygden som inte har till-
gång till bil. 

Sällanköpshandel
Utbudet av shoppingvaror, kläder, skor, ur med mera 
är till övervägande delen koncentrerad till Kristian-
stads stadskärna. Utbud och tillväxt av volymhandel,  

NULÄGENULÄGE
Näringslivsstruktur
Näringslivet i Kristianstads kommun har en stor 
bredd med närmare 7000 registrerade företag. Av 
dessa är en stor andel, cirka två tredjedelar, egna 
företagare. Tillverkningssektorn, speciellt livs-
medel, är den största näringsgrenen, men även 
tjänstesektorn, speciellt handel, sysselsätter många 
människor. Jordbrukssektorn är fortfarande relativt 
stor jämfört med riksgenomsnittet. Besöksnäringen 
växer starkt vilket innebär positiva ekonomiska och 
sysselsättningsmässiga effekter.

De största näringsgrenarna bland nyregistrerade 
företag är hushålls- och företagsinriktade tjänster 
samt byggbranschen och jordbruk tillsammans med 
tillverkningssektorn och besöksnäringen. 

Lokalisering och tillgänglighet
Olika typer av företagsamhet har mycket skiftande 
behov när det gäller till exempel godstransporter, 
pendlingsmöjligheter, tjänsteresor, skyltläge, närhet 
till kunder, kostnader för mark och lokaler och sär-
skilda kvaliteter i närmiljön. Många av behoven har 
koppling till goda kommunikationer. 

Vid sidan om företagens egna önskemål om tillgäng-
lighet är det viktigt att tillgodose sociala och mil-
jömässiga behov. God tillgänglighet ska finnas till 
service och större arbetsplatser och negativ miljöpå-
verkan från exempelvis transporter ska begränsas.

Kristianstad har en tydlig roll som centrum för 
handel och tillväxt i nordöstra Skåne. Kristian-
stad ingår också som en viktig del i den expansiva 
Öresundsregionen och är en del av Blekinge- och 
Smålandsregionen. 

Detta kapitel handlar om näringslivets olika sek-
torer i form av handel, service, kontor, industri, 
hantverk, jord- och  samt fiske. Ett undantag är 
turism som behandlas i avsnittet Turism och fri-
luftsliv. 

Riksintresse för fiske behandlas i kapitlet Riksin-
tressen och förordnanden.

Gågata i Kristianstad
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hemelektronik, möbler, byggvaror med mera sker 
främst i utkanterna av Kristianstad och Åhus.

Kristianstads utbud av sällanköpshandel vänder sig 
till kunder inom hela nordöstra Skåne och delar av 
Blekinge, Österlen och södra Småland. För stads-
kärnans shopping är tillgängligheten både med 
kollektivtrafik, gång, cykel och bil viktig medan 
volymhandelns kunder till stor del är bilburna. Den 
största konkurrenten till Kristianstads handelsut-
bud är utbudet i Malmö-Lund.

Även om orter utanför Kristianstad stad har få buti-
ker för kläder och dylikt har det utbud som finns en 
viktig funktion lokalt och kan tillsammans med en 
dagligvarubutik och någon småskalig serviceverk-
samhet vara det som utgör ortens lilla centrum.

Industri och hantverk
Större industriföretag finns i första hand i anslut-
ning till Kristianstad, Åhus hamn, Tollarp, Önnestad 
och Fjälkinge samt i ytterligare några lägen med 
nära anslutning till E22. Tillväxt sker huvudsakligen 
i Kristianstad och Åhus.

I övrigt finns företag inom industri och hantverk 
spridda både till tätorter och ren landsbygd bero-
ende på inriktning och behov.

Jordbruk
Jordbruket är en stark näring i Kristianstads 
kommun med goda förutsättningar för både odling 
och djurhållning. På slätten finns bitvis mycket 
bördig mark av klass 7-9 på den 10-gradiga skalan. 
Även jordbruksmark avlägre klassning är viktig för 
jordbruket och dess produktion. 

Djurhållningen omfattar stora bestånd av främst 
svin och fågel men även mjölkkor och andra nötbo-
skap.

Jordbruksföretagandet i kommunen ser annor-
lunda ut på slätten jämfört med i skogsbygden och 
på åsarna. Medan slättens jordbruksenheter slås 
samman och blir alltmer storskaliga drivs jordbru-
ken på åsarna ofta som mindre fritids- eller del-
tidsjordbruk. I Kristianstad, liksom i stora delar av 
Sverige, pågår en strukturomvandling bland jord-
bruksföretagen där små enheter försvinner eller går 
upp i större enheter. Detta innebär färre människor 
i arbete inom traditionellt jordbruk men öppnar för 
andra typer av småskalig odling, djurhållning och 
aktiviteter för besöksnäring.

Konflikter uppstår lätt mellan planering av ny bebyg-
gelse och jordbrukets intressen. Kristianstad stad 
och flera av kommunens större orter är till stor del 
omgivna av högklassig jordbruksmark. Det gör det 
svårt att utveckla orterna med ny bebyggelse utan 
att ta i anspråk ytterligare värdefull mark. Ett annat 
problem är behoven av skyddsavstånd till gårdar 
med djurhållning för att undvika olägenheter på 
grund av lukt, buller och allergener.
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Kommunen har stora och för skogsproduktionen 
värdefulla bestånd av barr- och lövskog. En dryg 
tredjedel av kommunens yta är skogsmark.   

Fiske
I kommunen finns fiskehamnar i Åhus och Yngsjö. 
Åhus fiskehamn är av riksintresse på grund av ham-
nens relativt stora betydelse som lastningshamn. 
Sammantaget finns ett 20-tal licensierade yrkes-
fiskare samt ett antal ålbottengarnsfiskare utmed 
Åhuskusten. Antalet fiskare minskar till följd av ett 
minskat fiskbestånd. 

Kommunens kuststräcka innehåller viktiga grund-
områden för fisk. 

FRAMTIDA UTVECKLINGFRAMTIDA UTVECKLING

Övergripande riktlinjer

Kommunens ställningstagande

• Kristianstad kommun ska kunna erbjuda ett 
brett utbud av lokaliseringslägen för olika typer 
av verksamheter där hela kommunens potential 
tas till vara.

• Inom framför allt Kristianstad stad och basor-
terna ska kommunen agera drivande för före-
tagsetablering genom exempelvis markinnehav, 
planläggning och marknadsföring av attraktiva 
lägen. 

• Verksamheter ska i första hand tillkomma i 
lägen med god tillgång till kollektivtrafik och 
cykelvägnät. Undantag kan göras för etablering 
av små verksamheter med få anställda och få 
kundbesök. 

• Ny enstaka bebyggelse får ej störa rationellt 
brukande av marken. 

• I centrumnära lägen ska detaljplaner utformas 
för en blandning av bostäder och verksamheter 
i den grad som prövas lämpligt. 

• Kommunen är positiv till att bostadsbebyggelse 
blandas med småskalig boendeservice. Inom 
planlagda områden för bostadsändamål kan 
boendeservice prövas som mindre avvikelse 
från detaljplan så länge verksamheterna är av 
ringa omfattning och att inte kundtrafik och 
transporter stör de boende.

Handel

Kommunens ställningstagande

• För kommunens handelsutveckling gäller stra-
tegidokumentet Handeln i Kristianstad – nuläge, 
framtid, strategier, antaget av Kommunfullmäk-
tige 2006. En uppdatering av dokumentet gjor-
des under våren 2011. 

• Ny dagligvaruhandel ska lokaliseras nära 
bostadsområden och med gångavstånd till kol-
lektivtrafik. 

• Konsekvensanalys ska göras för nyetable-
ringar/utbyggnader av handel överstigande 
2000 kvm.

Utformning

Kommunens ställningstagande

• Verksamheter invid större trafikleder och 
entréer till tätorter ska bidra till att förmedla 
ett positivt intryck av platsen. Högre krav ska 
ställas på placering, utformning och skyltning 
i dessa lägen.

Fiskeutrustning vid Julaboden

Jordbruk i norra delen av kommunen.
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Energiförsörjning för verksamheter

Kommunens ställningstagande enligt klimat-
strategin

• Lokalisering och utformning av nya bebyggel-
seområden ska ske så att energianvändningen 
kan begränsas, bland annat genom gynnsamma 
sol- och vindförhållanden. 

• Möjlighet ska normalt finnas att välja en tak-
vinkel och en orientering av huskroppen som är 
lämplig vid installation av solvärme. Även ökat 
behov av kylning ska beaktas.

• Vid lokalisering av nya utbyggnadsområden 
inom orter med potential för fjärrvärme ska 
möjligheten att ansluta området till fjärrvärme 
eller andra gemensamma uppvärmningssystem 
särskilt beaktas.

Areella näringar

Kommunens ställningstagande

• De areella näringarna är en viktig del av kom-
munens näringsliv och identitet. Möjligheterna 
att bedriva rationell verksamhet ska värnas. 

• Vid förändrad markanvändning är det viktigt 
att eventuella konsekvenser för jord- och et 
beskrivs. Negativa konsekvenser kan vara att 
möjligheterna till djurhållning begränsas eller 
att ny bebyggelse förhindrar möjligheterna 
till ett rationellt nyttjande av jordbruks- eller 
skogsmark. 

• På odlingsmark av klass 8 eller högre på den 
10-gradiga skalan bör ny bebyggelse utanför 
översiktsplanens utpekade bebyggelseområ-
den inte medges. 

• Kuststräckans viktiga grundområden för fisk 
ska skyddas.

Orter av särskilt 
intresse för verksam-
hetsutveckling 

Orter av särskilt in-
tresse för verksamhets-
utveckling

Åkermark klass 9 på 
den 10-gradiga skalan

Åkermark klass 8 på 
den 10-gradiga skalan
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NATUR- OCH KULTURLANDSKAPETNATUR- OCH KULTURLANDSKAPET

NULÄGENULÄGE

Det skånska landsbygdsprogrammet
Den beskrivning av landskapet som presenteras i föl-
jande avsnitt är hämtad från Det skånska landsbygds-
programmet, Länsstyrelsen i Skåne 2007. Enligt 
detta har Skåne delats in i ett antal landskapska-
raktärer varav Kristianstads kommun omfattas av 
kategorierna låglänt odlingslandskap, Kristianstads-
slätten, dynlandskap Åhus dynområde, mosaikartat 
skogsklätt åslandskap, Linderödsåsen och Nävlinge-
åsen, Skånes sprick- och sjölandskap, norra kommun-
delen och Göinge mellanbygd trakten kring Övarp/
Bjärlöv/Toresbro.

Kristianstadsslätten
Kristianstadsslättens flacka odlingslandskap upptar 
en stor del av kommunens yta. Helge å med biflöden 
och de omväxlande jordarterna skapar ett mosaik-
artat landskap där det storskaliga, rationella jord-
bruket  blandas med betydande inslag av gräs- och 
skogsmark.

Höga naturvärden finns inom Helgeåns våtmarks-
landskap, utmed Helgeåns biflöden, inom de torra 
och sandiga markerna och längs den långgrunda 
Tostebergakusten med strandängar och skärgård. 
Många värdefulla småbiotoper finns också i form av 
exempelvis kalkrikkärr och solitära träd. 

På slätten finns, förutom Kristianstad stad, många 
större och mindre tätorter och byar. Ett stort antal 

Kristianstadsslätten.

En viktig del av kommunens identitet är land-
skapets skiftande karaktär. Detta avsnitt hand-
lar om kommunens natur- och kulturmiljöer och 
om arbetet med att bevara och utveckla dessa 
värden.

Riksintressen och förordnanden behandlas i 
kapitlet Riksintressen och förordnanden. Där 
finns även korta beskrivningar av dessa områ-
dens specifika värden. Miljökvalitetsnormer för 
vatten behandlas huvudsakligen i kapitlet Miljö- 
och riskfaktorer.

Landskapskaraktärer

1) Låglänt odlingslandskap 2) Mosaiklandskap  3) Sprick och sjö-
landskapet, 4) Göinge mellanbygd, 5) Dynlandskap. 

1.

2.

2.

3.

4.

5.
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godsmiljöer finns i området, främst nära gränsom-
rådena till slätten mot Linderödsåsen och i nordost. 

Traditionella jordbruksanknutna byggnader skapar 
en lokal karaktär i landskapet, men storskaliga indu-
striella anläggningar för djurproduktion blir allt 
vanligare och visar på det nya lantbrukets skala. Allt 
fler vindkraftverk präglar också de öppna vyerna. 

Mosaiklandskapet
Linderödsåsen och Nävlingeåsen i öster är ett mosai-
kartat åslandskap med en tydlig gräns mot den 
öppna Kristianstadsslätten. 

Linderödsåsens nordöstra sida mot Kristianstads-
slätten har brant topografi med små raviner, vatten-
drag och tät lövskog. Uppe på åsen finns en variation 
av skog och öppna ytor. Bokskogen är karakteristisk 
för området. 

Samtliga vattendrag med omkringliggande miljöer 
har höga naturvärden. Linderödsåsen har också en 
stor areal värdefull naturbetesmark. 

Bebyggelsen karakteriseras av små glest liggande 
byar omgivna av många fritt liggande gårdar. Lant-
bruket är småskaligt och det finns många kulturbä-
rande landskapselement. 

Även Nävlingeåsen är till större delen skogsbevuxen 
med en variation av skog och öppna ytor. Ädel- och 
blandlövskog dominerar i området men planterad 
gran är vanligt uppe på platån. 

Höga naturvärden finns framförallt i de lövskogsbe-
vuxna ravinerna på den branta nordsidan. 

Bebyggelsen består av små byar och ensamgårdar. 
Odlingslandskapet är småskaligt och ålderdomligt.

Sprick- och sjölandskapet
Norra delen av Kristianstads kommun ingår i Skånes 
sprick- och sjölandskap som sträcker sig långt in i 
angränsande kommuner.

Området är ett storskaligt restbergs- och sprick-
dalslandskap med stora sjösystem i de nord-sydliga 
sprickorna. Den norra delen domineras av skog med 
bok och gran medan den södra delen är ett ganska 
öppet småskaligt odlingslandskap. Inslaget av frukt-
odlingar i Vånga, Arkelstorp och längs Råbelövssjön 
är en stor visuell kvalitet för området.  

Områdets naturvärden finns främst i de stora bok-
skogsområdena, branterna och ravinerna samt i de 
många sjöarna och vattendragen. Lokalt finns vik-
tiga våtmarker på flera platser. 

Sambandet mellan topografi och det äldre bebyggel-
semönstret är tydligt. Större byar och tätorter ligger 
antingen vid sjöarna eller i ådalarna. De små byar 
eller ensamgårdar som avviker från detta mönster  
har tillkommit relativt sent.  

Göinge mellanbygd
Trakten kring Övarp/Bjärlöv/Toresbro ingår i Göinge 
mellanbygd som är ett mosaikartat skogsbackland-
skap med omväxlande skog och öppen mark. Inslaget 
av betesmark är stort. 

Åhus dynområde
Åhus dynområde sträcker sig från Landön i norr till 
Juleboda i söder. Det avgränsas av Kristianstads-
slättens jordbruksmarker i norr och väster och av 
Österlens backlandskap i söder. Karakteristiskt för 
området är de långa sandstränderna med tallskogs-
bevuxna dynområden innanför. 

Söder om Åhus är dynlandskapet innanför strand-
remsan mer eller mindre kuperat. Genom tall-
planteringar på 1800-talet har dynerna fixerats i 
nuvarande läge. I de öppna partierna finns sanddy-
nernas speciella flora och fauna. Tallskogen är fort-
farande mycket viktig som skydd mot sandflykt.

Bebyggelsen består av tätorterna Åhus och Yngsjö by 
och den omfattande fritidshusbebyggelsen i tallsko-
gen mellan Åhus och Juleboda. De första fritidshus- Mosaiklandskapet, vy över Degeberga.

Sprick- och sjölandskapet, vy över Arkelstorp.



6868        Översiktsplan 2013, Kristianstads kommun

områdena uppstod under tidigt 1900-tal. Ett viktigt 
kulturhistoriskt inslag är de många ålabodarna 
utmed kuststräckan, vilka är unika för Skåne.  

Biosfärområde Kristianstads 
Vattenrike
Inom ramen för Biosfärområde Kristianstads Vat-
tenrike arbetar kommunen aktivt med bevarande 
och utveckling av natur- och kulturmiljöerna inom 
Helgeåns nedre avrinningsområde. Området omfat-
tar en stor del av kommunen från skogen i norr och 
väster till Hanöbukten i öster via Helgeåns våt-
marksområde och staden Kristianstad.  

Ett biosfärområde är ett slags modellområde för 
hållbar utveckling, där man visar upp goda exempel 
på hur bevarande av höga värden och ekosystem-
tjänster kan gå hand i hand med samhällsbyggande 
och olika näringar. Biosfärområden finns i hela värl-
den och utses av UNESCO.

Inom biosfärområdet har tio temaområden identifie-
rats som skall synliggöra olika landskapstyper med 
höga naturvärden. Se lista i anslutning till kartbil-
den Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Ett tju-
gotal besöksplatser har valts ut för att visa på och 
tillgängliggöra biosfärområdets värden. 

Sandiga odlingsmarker
Ett av biosfärområdets tio temaområden är San-
diga odlingsmarker. Denna naturtyp har tidigare 
fått liten uppmärksamhet inom kommunens natur-
vårdsarbete, men ett omfattande inventeringsarbete 
har visat att markerna bitvis hyser naturvärden av 
nationell och i vissa fall internationell klass. 

Ripa och Horna sandar ligger väster om Åhus och 
sträcker sig från Ripa till Horna, se kartbilden Ripa 
och Horna sandar och Åsums fure. Området har varit 
brukat med vandrande åkerbruk, bete och långa 
trädesperioder från åtminstone bronsåldern till 
1900-talets mitt. Bruket av markerna, den magra 

jordmånen och ett soligt och torrt klimat har gett 
mycket speciella livsbetingelser för djur och växtliv. 
Området berörs av 13 nationella åtgärdsprogram för 
hotade arter och naturtyper. Delar av de värdefulla 
markerna ägs av kommunen.

Åsumfältet söder om Åsums fure har unika kvalite-
ter och utmärker sig framför allt vad gäller insekts-
faunan. Mosaikstrukturen och en rik variation av 
biotoper skapar förutsättningar för ett stort antal 
hotade arter. Området domineras av öppna, sandiga 
marker och förhållandevis grov tallskog. Marken har 
varit extensivt brukad med långa trädesperioder. 
Området ägs av kommunen och av militären.

Kommunal naturvårdsfond
I Kristianstad har ett 30-tal områden med höga 
rekreations- och naturvärden förts över från den 
kommunala markreserven till en kommunal natur-
vårdsfond. Områdena ska skötas på ett sätt som 
bevarar och utvecklar naturvärdena och tillgodoser 
det rörliga friluftslivet. Exempel på områden som 
ingår i den kommunala naturvårdsfonden är Moss-
lunda och Klackabacken.

Arbetet med EU:s vattendirektiv
Miljökvalitetsnormer  (MKN) för yt- och grundvatten 
infördes i december 2009 enligt EU:s ramdirektiv 
för vatten. Det europeiska ramdirektivet för vatten, 
som benämns Vattendirektivet, syftar till att skapa 
en långsiktigt god vattenkvalitet för inlandsvatten, 
kustvatten och grundvatten och till att fastställa 
miljömål för detta. I Sverige utformas miljömålens 
gränsvärden, för de halter av föroreningar som 
måste uppnås för att skydda människors hälsa och 
miljön, som miljökvalitetsnormer. 

Vattendirektivet och det nationella miljömålsarbetet 
stärks av vartannat, bland annat genom arbetet med 
att tillgodose nationella, regionala och lokala miljö-
kvalitetsmål. Vatten omfattas av flera av miljökvali-

Biosfärområdets tio temaområden
• Våtmarksområdet längs Helge å 

• Vattendrag från Linderödsåsen

• Sluttningsskogar på Linderödsåsen

• Dynlandskapet längs kusten

• Kustnära delar av Hanöbukten

• Sandiga odlingsmarker

• Balsberget och Råbelövssjön

• Värdefulla trädmiljöer i odlingslandskapet

• Tätortsnära natur

• Grundvattnet
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tetsmål, bland annat. Grundvatten av god kvalitet och 
Levande sjöar och vattendrag. 

Vattendirektivet ställer krav på att alla medlemslän-
der ska skydda och vårda sitt vatten. Det medför att 
vattnet inte får försämras ytterligare och att vatt-
nets status i ekosystem i vatten, och ekosystem som 
är direkt beroende av vatten, ska förbättras. Vidare 
ska utsläpp av farliga ämnen bli mindre och effek-
terna av torka och översvämning minskas. Kommu-
nerna har återrapporteringskrav för att särskilda 
åtgärdspunkter genomförs. Se mer om Vattendirek-
tivet och miljökvalitetsnormer i kapitlet Miljö- och 
riskfaktorer.

Återskapande av våtmarker

En viktig del i arbetet med vattenkvaliteten är 
förekomsten av våtmarker i landskapet. Många 
rödlistade arter är knutna just till olika slags våt-
marksmiljöer. Våtmarkerna har en viktig hydrolo-
gisk funktion i landskapet genom att motverka både 
översvämningar och att vattendrag helt torkar ut. 
Våtmarkerna fungerar också som naturliga renings-
verk och sänker halterna av kväve och fosfor i vatt-
net som passerar igenom. Sist men inte minst bidrar 
våtmarkerna till en varierad landskapsbild med 
estetiska och rekreativa värden.

Våtmarkerna har, trots sin betydelse i landskapet, 
länge setts som lågavkastande områden utan större 
värde. Troligen har mer än 95 % av våtmarkerna på 
Kristianstadsslätten torrlagts genom uträtade och 
fördjupade bäckar, dränerings- och täckdikning. 

I Kristianstads kommun är övergödningen av sjöar, 
vattendrag och kustvatten en av de största miljöut-
maningarna. Med anledning av detta pågår mycket 
arbete med att öka antalet våtmarker som kan bidra 
till att fånga upp näringsämnen som läcker ut från 
den brukade marken. Ett exempel är Vinnö å-projek-
tet där man arbetar med Vinnö å, ett av kommunens 
mest näringsbelastade vattendrag. 

Kommunala underlag

Kommunal naturvårds-
sammanställning

Kulturmiljöprogram för 
Kristianstads kommun
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FRAMTIDA UTVECKLINGFRAMTIDA UTVECKLING

Övergripande riktlinjer

Kommunens ställningstagande

• De stora och varierande värden som finns i 
kommunens natur- och kulturlandskap är en 
värdefull tillgång för kommunens attraktivitet 
och utveckling och ska förvaltas väl.

• Vid planläggning och bygglov ska möjligheter 
att bevara och utveckla natur- och kulturmiljö-
värden tas till vara.

• Ett nytt kommuntäckande kulturmiljöprogram 
ska tas fram. Detta ska omfatta landskapska-
raktärerna och ge riktlinjer för utveckling av 
både bebyggelse och landskap. 

Skydd av särskilt värdefulla natur- och 
kulturmiljöer

Kommunens ställningstagande

• Kommunen skall aktivt och i samarbete med 
andra aktörer i samhället verka för att säker-
ställa de mest värdefulla natur- och kulturmil-
jöer för framtiden genom förordnande enligt 
miljöbalken.

• Utvecklingen av områdenas värden ska följas 
upp och förändringar av skötseln ska föreslås 
vid behov.

• De marker som ingår i den kommunala natur-
vårdsfonden skall även fortsättningsvis förval-
tas utifrån sina natur- och rekreationsvärden 
och därmed undantas från exploatering. 

• Skyddet av de sandiga odlingsmarkerna på Ripa 
och Horna sandar samt på Åsumfältet ska stär-
kas. 

Dessa, med flera projekt, bidrar till att uppnå miljö-
målet Myllrande våtmarker.

Underlagsmaterial

Kommunal naturvårdssammanställning
En sammanställning över värdefulla naturområden 
i kommunen togs fram 2001. Underlaget har delvis 
hunnit bli inaktuellt och i materialet saknas också 
strategier för hur naturvårdsarbetet ska bedrivas.  

Ett arbete har påbörjats för att upprätta en ny 
samlad naturvårdsstrategi som ska ligga till grund 
för skötsel av naturområden och utgöra underlag för 
samhällsplanering. 

Kulturmiljöprogram för Kristianstads kommun
I kommunens kulturmiljöprogram, som togs fram 
1995, beskrivs 221 värdefulla kulturmiljöer i kom-
munen i form av hävdad mark, bebyggelsemiljöer och 
fornlämningar. Programmet ger dålig vägledning för 
olika typer av beslut. Ett nytt kulturmiljöprogram 
kommer att arbetas fram i ett kommande projekt.

För Kristianstads och Åhus äldre delar finns ett för-
djupat inventeringsmaterial framtaget under perio-
den 1998-2003. 

Länsstyrelsens naturvårdsprogram
Den del av Länsstyrelsen i Skåne läns naturvårds-
program som omfattar gamla Kristianstads län heter 
Från Bjäre till Österlen och upprättades strax innan 
bildandet av Skåne län 1997. Programmet behandlar 
även kulturmiljöer. 

Kulturmiljöprogram för Skåne
Länsstyrelsen i Skåne upprättade Kulturmiljöpro-
gram för Skåne 2006. Länsstyrelsens material skiljer 
sig mycket från det kommunala genom att det pekar 
ut och beskriver större områden, stråk och samman-
hang i kulturlandskap och tätorter.

Vy mot Ripafältet över sandiga odlingsmarker väster om Åhus.

1) Ripa och Horna sandar och 2) Åsums fure.  

Ripa by

ÅHUS
Gärds 
Köpinge

Norra Åsum

Hovby

1.

2.
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• Möjligheten att göra de sandiga odlingsmar-
kerna på Ripa och Horna sandar och på Åsum-
fältet mera tillgängliga bör studeras. Detta kan 
ske genom markerade gång-, cykel- och ridstråk 
liksom genom exempelvis hästaktiviteter och 
terrängcykling. Dessa aktiviteter får dock inte 
komma i konflikt med områdets jordbruksnä-
ring eller skyddade områden.

Arbetet med EU:s vattendirektiv
Återskapande av våtmarker är en viktig del i arbetet 
med att uppfylla MKN för vatten enligt EU:s vatten-
direktiv och flera av de nationella miljömålen. Möj-
lighet finns för markägare att få ersättning för att 
återskapa och nyanlägga våtmarker. Arbetet med att 
följa upp Vattendirektivet sker bland annat genom 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Södra Öst-
ersjöns Vattendistrikt 2009-2015, som medför att 
kommunen har återrapporteringskrav genom ett 
antal åtgärdspunkter.

Som ett led i det arbetat, utarbetas för närvarande 
en VA-plan som är direkt kopplad till Vattendirekti-
vet genom ett åtgärdsprogram. Kommunen kommer 
också att ta fram en Vattenförsörjningsplan som 
syftar till att säkerställa kommunens framtida 
dricksvattenförsörjning. 

Kommunens ställningstagande

• Kommunen ska fortsätta arbeta med att för-
bättra vattenkvaliteten och stärka den bio-
logiska mångfalden i kommunens sjöar, 
vattendrag, våtmarker och kustvatten. Detta 
arbete kommer att vara en viktig del i kommu-
nens naturvårdsstrategi.

• Kommunens ska fortsätta arbetet med att sti-
mulera nyanläggning och restaurering av våt-
marker kring sjöar och vattendrag med fokus 
på att fånga upp näringsämnen. 

Vattenmiljöer i landskapet.

• De vattenförekomster som har dålig eller mått-
lig status avseende näringsämnen enligt Vat-
tenmyndighetens statusklassning kommer att 
prioriteras i arbetet. 

Underlagsmaterial

Kommunens ställningstagande

• En ny samlad naturvårdsstrategi ska färdig-
ställas som ersätter gällande policy och natur-
vårdssammanställning. 

• Ett nytt kulturmiljöprogram ska tas fram som 
ger riktlinjer för både bebyggelsen och landska-
pet.


